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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, 
biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Iqis li, għal ħafna snin, il-politika reġjonali tal-UE wriet lill-pubbliku Ewropew il-valur 
miżjud uniku Ewropew billi ppromwoviet b'mod effettiv il-koeżjoni ekonomika u soċjali 
madwar l-UE, filwaqt li fl-istess waqt ikkontribwixxiet sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Istrateġija ta' Liżbona għat-tkabbir u l-impjiegi; jopponi, għaldaqstant, kull tentattiv sabiex 
din il-politika Komunitarja tiġi nnazzjonalizzata mill-ġdid; itenni l-pożizzjoni tiegħu, li 
ddefenda għal żmien twil, li l-politika ta' koeżjoni għandha tapplika għat-territorju kollu 
tal-UE u li l-biċċa l-kbira tar-riżorsi finanzjarji disponibbli għandhom ikunu kkonċentrati 
fuq il-ħtiġijiet tar-reġjuni anqas żviluppati;

2. Iqis li huwa indispensabbli li għandhom jiġu ggarantiti biżżejjed fondi għall-perjodu ta' 
wara l-2013, sabiex il-politika soċjali mhux biss tkompli twettaq b'suċċess il-ħidma 
tradizzjonali tagħha, iżda wkoll sabiex tindirizza sfidi globali ġodda b'impatt territorjali 
sinifikanti, bħall-bidla fil-klima u l-bidla demografika, l-effiċjenza enerġetika u l-
konċentrazzjoni urbana, kif imsemmi fir-Raba' Rapport tal-Kummissjoni dwar il-Koeżjoni 
Ekonomika u Soċjali (COM(2007)0273); għaldaqstant huwa tal-fehma li l-allokazzjoni ta' 
0.35% tal-PGD tal-UE ma tkunx biżżejjed biex tiffinanzja din il-politika;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu simplifikati l-proċeduri għall-implimentazzjoni tal-Fondi 
Strutturali, speċjalment is-sistemi ta' mmaniġġjar u ta' kontroll; jinnota li l-kumplessità 
tas-sistema hija xi ftit jew wisq responsabbli għall-assorbiment dgħajef tar-riżorsi 
disponibbli mill-Istati Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex mingħajr aktar dewmien 
tippreżenta proposti konkreti biex tissimplifika l-proċeduri rilevanti li għandhom ikunu 
implimentati minnufih;

4. Jinnota li għall-ewwel darba l-Kummissjoni wettqet evalwazzjoni sistematika tal-
effettività tal-programmi operazzjonali 2000-2006; jistenna b'interess kbir ir-riżultati ta' 
din l-evalwazzjoni, li hija tentattiv serju biex titkejjel l-effettività tal-azzjonijiet tal-
politika ta' koeżjoni; jinnota, madankollu, li huwa ferm diffiċli li wieħed japprezza l-effetti 
pożittivi li l-politika ta' koeżjoni kellha fir-realtà, minħabba li dawn ma jistgħux jitkejlu 
f'termini purament ekonomiċi;

5. Jagħraf li l-kriżi finanzjarja ta' bħalissa biddlet b'mod sinifikanti l-qagħda ekonomika u 
finanzjarja f'ħafna Stati Membri; jinnota li, minħabba din il-kriżi, il-prijoritajiet nazzjonali 
ta' investiment jistgħu jinbidlu u, minħabba f'hekk, għadd ta' programmi operazzjonali 
jista' jagħti l-każ li jkunu jeħtieġu li jiġu adattati; jenfasizza l-fatt li l-Istati Membri jistgħu 
wkoll jiffaċċjaw problemi ta' likwidità li ma jħalluhomx jiggarantixxu l-ħlas ta' 
kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-implimentazzjoni ta' azzjonijiet u programmi 
strutturali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex taħdem mill-qrib mal-Istati Membri fi sforz 
konġunt sabiex jagħtu spinta mill-ġdid lill-ekonomija Ewropea; jistieden ukoll lill-
Kummissjoni sabiex, jekk ikun il-każ, tipproponi bidliet għall-qafas leġiżlattiv attwali 
għall-Fondi Strutturali 2007-2013;

6. Fil-kuntest tal-koeżjoni territorjali, jirrakkomanda li jkun hemm tisħiħ sinifikanti tal-
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Objettiv tal-Koperazzjoni Territorjali Ewropea f'termini kemm ta' politika kif ukoll 
finanzjarji, u jissuġġerixxi li jingħataw aktar fondi għall-perjodu ta' programmazzjoni li 
jmiss; jilqa' l-isforzi riċenti tal-Kummissjoni sabiex issaħħaħ il-koperazzjoni territorjali 
billi toħloq strutturi ta' koperazzjoni transnazzjonali għall-pajjiżi li jiffaċċjaw problemi 
simili; josserva b'interess kbir l-istrateġija tal-Baħar Baltiku, li turi li, fil-ġejjieni, strateġiji 
simili jistgħu jitqiesu wkoll għal reġjuni oħra;

7. Ifakkar li, waqt in-negozjati dwar ir-Regolamenti dwar il-Fondi Strutturali 2007-2013, u 
fil-kuntest ta' trialogu informali, il-Parlament ressaq proposta sabiex ir-riżorsi mhux 
minfuqa li jintilfu minħabba r-regola tal-N+2 / N+3, jiġu allokati mill-ġdid fil-baġit tal-
koeżjoni tal-Komunità (Intestatura 1b) u f'programmi operazzjonali oħra li għandhom 
rekord aħjar ta' assorbiment; jiddispjaċih ħafna li dak iż-żmien din il-proposta ma ġietx 
meqjusa mill-Kunsill; jistieden lill-Kummissjoni sabiex, fir-reviżjoni li ġejja ta' nofs iż-
żmien, twieġeb għall-proposta tal-Parlament u sabiex tressaq proposti speċifiċi għall-
allokazzjoni mill-ġdid ta' dawn ir-riżorsi.
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